Veiligheidsinstructies voor bezoekers aan productie- en opslaglocaties van Allfence bv.
Op de terreinen van Allfence bv gelden veiligheidsvoorschriften waaraan elke bezoeker zich dient te houden. Hieronder
vindt u een opsomming waar deze regels uit bestaan. Leest u deze aandachtig door zodat hier geen misverstanden over
kunnen bestaan.
•

Iedere persoon die zich over het buitenterrein en door de fabrieksruimtes begeeft, draagt altijd
veiligheidsschoenen, ook binnen de belijning!

•

Is het voor uw werkzaamheden niet noodzakelijk om buiten de belijning te lopen, blijft u op de voetpaden binnen
de belijning en draagt u veiligheidsschoenen!

•

Bezoekers dragen naast veiligheidsschoenen altijd een veiligheidsvest, zodat ze goed zichtbaar zijn voor de
heftruckchauffeurs!

•

Maak contact met de heftruckchauffeur, door bv. uw hand op te steken of door oogcontact, zodat u er zeker van
bent, dat hij u gezien heeft en u hiermee aangeeft dat u hem gezien hebt.

•

De heftruck heeft altijd voorrang op de voetganger, tenzij de heftruckchauffeur anders aangeeft.

•

Er zijn bij de diverse kruisingen zebrapaden aangebracht, zodat het voor zowel de voetganger als de
heftruckchauffeur duidelijk is, dat hier een extra risico op aanrijdgevaar aanwezig is en men extra oplet en vaart
mindert.

•

Er zijn pictogrammen en/of waarschuwingsborden op diverse plaatsen, deuren en heftrucks aangebracht die u
altijd moet respecteren.

•

Bezoekers worden altijd begeleid door een Allfence medewerker. Schoenen en veiligheidsvesten voor
bezoekers en de begeleider staan in een kast in de gang achter de keuken.

•

Draag in de fabriekshallen ook altijd oordopjes, deze staan op kantoor en achter in de fabriekshal.

•

Er mogen absoluut geen personenauto’s rijden over het buitenterrein of geparkeerd worden tijdens de werkuren.

•

Wij verwachten van iedereen om zich aan deze regels te houden en ze uit te voeren. Bij het niet volgen van de
hierboven beschreven regels zal het Sanctiebeleid worden toegepast.

•

Uitzonderingen worden enkel toegestaan door ondergetekende.
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